
Pracovní  list – Slovensko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň údaje, které jsou na slepé mapě označeny písmeny nebo čísly: 

 
 

Doplňte údaje, které jsou uvedeny ve slepé mapě. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slovensko je vnitrozemský stát -  to znamená, že …………………………………………………………………………………………. 

Slovensko sousedí s těmito státy: ……………………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

S jakým státem má nejdelší hranici? ………………………………..……………….. 

Která slovenská řeka je nejdelší? ……………………………………………………… 

Která pohoří tvoří přirozenou hranici mezi Českou a Slovenskou republikou? ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

pohoří 

A. ……………………………………………………………………… 

B. ……………………………………………………………………… 

C. ……………………………………………………………………… 

D. ……………………………………………………………………… 

E. ……………………………………………………………………… 

F. ……………………………………………………………………… 

nížiny  

G. ……………………………………………………………………… 

H. …………………………………………………… 

řeky 

a) ………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………………… 

města 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………… 

e 

Vybarvi vlajku Slovenska. 

 



Odpověz na následující otázky: 

1. Co je nejvyšším vrcholem Slovenska. ………………………………………………………… V jakém pohoří se nachází? 

…………………………………………………… O kolik metrů je vyšší než nejvyšší vrchol ČR? …………………………………………. 

2. Ke kterému úmoří patří území Slovenska? ………………………………………………………………… 

3. Jmenuj státy, které jsou členy Visegrádské skupiny. ……………………………………………………………………………………. 

4. Který levostranný přítok Dunaje pramení v ČR?................................ 

5. Tatry jsou součástí pohoří – kterého? …………………………………. 

 
Doplň text: 
Nejvýznamnější slovenskou řekou je …………………………… . Pro výrobu elektrické energie jsou důležité vodní 

elektrárny na řece …………………………… . Na území Slovenska vyvěrají četné ……………………………  

…………………………… , mnohé jsou lázeňsky využívány. Největším městem je hlavní město …………………………… . 

Na jihu Slovenska žije početná ……………………………  …………………………… , která představuje 10% obyvatelstva. 

 

Určete správnost tvrzení – onač  pravdivé,  nepravdivé a opravte jej. 

o Slovensko na západě hraničí s Ukrajinou. ……………………………………………………… 

o Slovensko je vnitrozemský stát. ……………………………………………………… 

o Maďarština patří do skupiny slovanských jazyků. ……………………………………………………… 

o Východní hranici Slovenska s Rakouskem tvoří řeka Dunaj. …………………………………………………. 

o Většinu území Slovenska tvoří nížiny. ……………………………………………………… 

o Bratislava je hlavním městem Slovenské republiky od roku 1918. ……………………………………………………… 

o Řeky Váh a Nitra jsou pravostrannými přítoky Dunaje. ……………………………………………………… 

o Slovenská republika je rozdělena na 14 krajů. ……………………………………………………… 

o Slovensko je neutrální země, není členem ani EU ani NATO. ……………………………………………………… 

o Dunaj patří do úmoří Černého moře. ……………………………………………………… 

o Ledovcová jezera v Tatrách se nazývají slatě. ……………………………………………………… 

 

K městům připiš řeku, která jím protéká: 

Žilina  ……………………………………………  Bratislava  …………………………………………… 

Nitra   ……………………………………………  Trenčín  …………………………………………… 

Prešov ……………………………………………  Košice  …………………………………………… 

 

Označ křížkem pojmy související se Slovenskem.  

 

EURO    Bratislava   Drážďany   republika 

 Hron    Tatry    82mil. ob.   Praha 

 Trenčín   Dunaj    moře    lázně 

 turistika   5,4 mil. obyvatel  Evropská unie    Váh 

Poznejte místa na fotografiích – přiřaďte správné písmeno k fotografii.  

(A – Oravský hrad, B – Trenčínský hrad, C – Bratislavský hrad, D – Spišský hrad) 
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